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Projeto de conversão em lei da MP 814 pode destravar investimentos em gasodutos
Emenda apresentada pelo deputado Julio Lopes cria fundo
que permitirá o financiamento da construção de gasodutos

Foto: Reprodução/TV Câmara

Deputado Julio Lopes, relator da MP 814

A inexistência de uma rede estruturada de gasodutos, principal entrave ao aproveitamento do gás natural para
gerar conforto e riqueza à população brasileira, acaba de ser atacada de frente.
Na qualidade de relator da Comissão Mista dedicada a análise da MP 814 no Congresso Nacional, o deputado
Julio Lopes (PP/RJ) apresentou emenda estabelecendo a criação do DUTOGAS, criando a possiblidade de os
recursos do Fundo Social serem utilizados para financiamento da infraestrutura de gás natural mediante a
alocação de 20% da receita da União oriunda da comercialização do petróleo e gás do Pré-sal para essa finalidade.
Essa medida ganha mais importância quando se sabe que o Brasil é muito maior do que a Argentina em termos
territoriais, mas possui apenas 59% da infraestrutura de gasodutos do país vizinho.
A construção de uma rede ampla de gasodutos no Brasil, além do conforto que isso pode trazer para a população
e os benefícios ao meio ambiente por maior utilização de gás, como, por exemplo, na geração de energia tem um
potencial exponencial de gerar emprego e receita tributária pelo crescimento das áreas de engenharia,
construção, máquinas e equipamentos entre outras.

“É, com certeza, a ideia mais inovadora apresentada até o momento e que permitirá ao Brasil aproveitar o imenso
potencial de nossas reservas de gás natural” ressalta o presidente-executivo da Abiquim, Fernando Figueiredo.
A matéria, depois de aprovada pela Comissão Mista, será submetida à apreciação do Plenário da Câmara dos
Deputados e do Senado Federal.

Frente Parlamentar da Química discutirá a competitividade do País
para a manutenção e atração de novos investimentos

A Frente Parlamentar da Química (FPQuímica) recebe no dia 9 de maio o gerente-executivo de Pesquisa e
Competitividade da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Renato da Fonseca, que apresentará o estudo
“Competitividade Brasil 2017-2018: comparação com países selecionados”. O material da CNI identifica que o
Brasil ocupa a penúltima colocação no ranking formulado pela Confederação, que conta com 18 países
selecionados, sendo que o País ocupa a mesma posição desde a edição 2012 do estudo.
A abertura do Café da Manhã será realizada pelo presidente da FPQuímica, o deputado João Paulo Papa
(PSDB/SP).
O evento acontece a partir das 8 horas no Restaurante Taioba, localizado no Subsolo, Anexo III da Câmara dos
Deputados, Brasília/DF.
Para mais informações ou participar do evento entre em contato com Lidiane Soares pelo e-mail:
fpquimica@fpquimica.org.br.

Seminário da Comissão de Desenvolvimento Econômico,
Indústria, Comércio e Serviços debate economia da Bahia
Foto: Richard Silva/PCdoB na Câmara

O deputado Daniel de Almeida (PCdoB/BA), presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços
recebe o presidente-executivo da Abiquim, Fernando Figueiredo, para discutir os impactos sociais do fechamento da Fafen na Bahia

A Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços (CDEICS) da Câmara dos Deputados,
presidida pelo deputado Daniel Almeida (PCdoB/BA), realizou, no dia 7 de maio, o seminário “O Papel da
Petrobras na economia da Bahia”.
O seminário realizado no Senai Cimatec, em Salvador, abordou a hibernação das fábricas de fertilizantes (Fafens)
nos estados do Sergipe e da Bahia e a venda de parte das ações da Refinaria Landulpho Alves, em São Francisco
do Conde, na Região Metropolitana de Salvador (RMS).
O presidente-executivo da Abiquim, Fernando Figueiredo, foi um dos participantes do seminário e abordou a
necessidade de se agregar valor à matéria prima para o desenvolvimento econômico de uma nação, dando como
exemplo países como Estados Unidos e Noruega que adotaram políticas para agregar valor à matéria-prima e
países que optaram por exportar o petróleo como Arábia Saudita e Venezuela. “A indústria química é a melhor
solução para agregação de valor ao petróleo e ao gás. O combustível não é uma solução para o futuro”, afirmou
Figueiredo.

Futuro da indústria química é foco das salas do Congresso AR

O 17º Congresso de Atuação Responsável, que será realizado nos dias 15 e 16 de agosto, no Novotel Center
Norte, na capital paulista, terá como tema a “Química do Futuro: Universo de Possibilidades e Desafios” e contará
com a participação de representantes do Conselho Internacional de Associações Químicas (ICCA), do fórum de
Abordagem Estratégica Internacional para a Gestão das Substâncias Químicas (SAICM) da Organização das Nações
Unidas (ONU), além de representantes de associações nacionais e internacionais.
O principal evento técnico do País direcionado a profissionais da indústria química discute temas que afetam as
empresas nas áreas de saúde, segurança, meio ambiente e sustentabilidade e reúne a cada edição um público de
mais de 500 pessoas entre profissionais de empresas nacionais e estrangeiras, profissionais liberais,
representantes do governo, da academia, da sociedade civil, cientistas, ongs e sindicatos.
Já estão programadas as realizações das salas temáticas: Agenda estratégica de logística para uma indústria
química mais competitiva, Armazenagem Responsável – prevenção e preparo na resposta a emergências no
armazenamento de produtos químicos, Capacitação e os Desafios dos Profissionais de Emergências Frente às
Novas Tecnologias; Capacitação para o Futuro, Diversidade e Inclusão; Compras Sustentáveis na Indústria
Química: Oportunidades e Benefícios; Comunidades Sustentáveis: O que Queremos para o Futuro?; Fatores
Humanos Relacionados a Segurança de Processos; Impacto da Reforma Trabalhista na Saúde e Segurança do
Trabalho; Qualidade do Ar e Regulamentação: Desenvolvimento da Legislação Brasileira de Substâncias Químicas.
O Congresso também tem programada a realização de quatro minicursos: Gestão de Risco e a Governança

Corporativa; E-Social na Prática: Desenvolvendo e Compartilhando Conhecimentos; Análise de Risco ao Longo do
Ciclo de Vida das Instalações; e Mapa de materialidade da Indústria Química.
O 17º Congresso de Atuação Responsável tem o patrocínio da Basf, Birla Carbon, Braskem, Comissão Setorial de
Silicones, Croda, Dow, Huntsman, Ingevity, Nitro Química, Oxiteno, Rhodia, Unigel e Unipar Carbocloro. O evento
tem o apoio da Associação Brasileira de Engenharia Química (ABEQ), Associação Brasileira da Indústria de CloroÁlcalis e Derivados (Abiclor), Associação Brasileira dos Distribuidores de Produtos Químicos e Petroquímicos
(Associquim), Instituto Brasileiro do PVC (IPVC), Plastivida, Sindicato das Indústrias de Produtos Petroquímicos
para Fins Industriais e da Petroquímica no Estado de São Paulo (Sinporquim) e Sociedade Brasileira para o
Progresso da Ciência (SBPC).
As empresas interessadas em conhecer os pacotes de patrocínio para o 17º Congresso de Atuação Responsável
devem entrar em contato com o assessor de Marketing da Abiquim, Fernando Tavares, pelo telefone (11) 21484715 ou pelo e-mail fernando@abiquim.org.br.

Plástico Brasil será promovida em feiras internacionais em 2018
Foto: Abiquim/Divulgação

Vista geral da primeira edição da Plástico Brasil, realizada em 2017

A segunda edição da Plástico Brasil – Feira Internacional do Plástico e da Borracha será realizada de 25 a 29 de
março de 2019, no São Paulo Expo Exhibition e Convention Center, na capital paulista e deve atrair mais de 500

marcas expositoras e 45 mil visitantes. O evento é uma iniciativa da Associação Brasileira da Indústria de
Máquinas e Equipamentos (Abimaq) e da Abiquim com promoção e organização da Informa Exhibitions.
Para promover o evento e atrair expositores e visitantes internacionais a Plástico Brasil participará de feiras
internacionais até o fim de ano. Em abril a feira foi apresentada na Chinaplast (Shanghai). Até o fim do ano o
evento ainda será apresentado na NPE (Orlando) e Expo Plast Peru (Lima) em maio; Plast 2018 (Milão) e
Argenplás (Buenos Aires), em junho; Colombiaplast (Bogotá), em setembro; e encerrando com a Expo Plasticos
(Guadalajara), em novembro.
A Plástico Brasil 2019 já tem confirmada a participação das empresas: Rim Máquinas, Replas, Mecalor, HGR
Extrusoras, Moog, MTF, Boy Service, Refrisat, Inozagam, Shockfelx, Steinert, JonWai Brasil, Wutzl Sistemas de
Impressão, Valmart, Aoki, Wefem Extrusoras e Star Seiki.
As empresas que desejarem participar da Plástico Brasil podem entrar em contato com a equipe comercial da
Informa Exhibitions. Mais informações clique aqui.
Clique aqui para acessar o blog Mundo do Plástico.

A atividade de transporte dos produtos químicos é o primeiro elo da cadeia
da indústria. O Programa Atuação Responsável® estende a adoção de seus
requisitos para esta atividade uma vez que acidentes podem trazer
impactos significativos para a segurança de pessoas e ao meio ambiente.
No Brasil, o modal rodoviário ainda é o mais utilizado pela indústria e de
2006 a 2016 o número de acidentes por cada 10 mil viagens diminuiu 76%.

SERVIÇOS

Acesse os canais da Abiquim nas redes sociais e saiba como a Química está #365DiasComVc:
Facebook.com/abiquimoficial
Instagram.com/abiquim.oficial
Youtube.com/vídeosabiquim
Twitter.com/abiquimoficial

 DCI – Endividamento e capacidade ociosa alta travam recuperação da indústria
 Valor Econômico – Emenda à MP 811 opõe Petrobras e setor petroquímico
 2ª+ Cosméticos – Congresso Atuação Responsável® debaterá o meio ambiente, capacitação profissional
e química do futuro
 GlobalFert – Intermediários para fertilizantes são os produtos químicos mais importados
 Tintas & Vernizes – Prefeitura de Cubatão apresenta incentivos para as indústrias

Notícias das associadas
Press releases distribuídos pelas empresas
 COIM indicada ao prêmio da revista Paint & Pintura 2018
 BASF e Solenis unem forças combinando os negócios de químicos para papel e tratamento de água
 Solvay tem novo vice-presidente global de Solventes
 BASF apresenta quatro projetos de cocriação mostrando a versatilidade do design chinês na Chinaplas
2018
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01 - Dia do Trabalho

06 e 07 - Análise de Risco de Processos Industriais

02 e 03 - Formação de Auditor Interno do Sassmaq Estação
de Limpeza 2ª Edição

18 - Atualizações da Legislação do Transporte Terrestre de
Produtos Perigosos

09 e 10 - Auditor Líder Sassmaq Rodoviário 3ª Edição

26 - Novos Indicadores de Segurança de Processo

14 - Atualização da Legislação do Transporte de Produtos
Perigosos - Camaçari
15 - Atualização da Legislação do Transporte de Produtos
Perigosos - Recife
21 e 22 - Formação de Auditor Interno do Sassmaq
Rodoviário 3ª Edição - Camaçari
22 - Capacitação em Petroquímica - São Paulo
23 e 24 - Formação de Auditor Interno do Sassmaq
Rodoviário 3ª Edição - Recife
25 - Formação de Auditores Internos no Sistema de Gestão
do Atuação Responsável
28 e 29 - Formação de Auditor Interno do Sassmaq
Rodoviário 3ª Edição
29 e 30 - Formação de Auditores Internos do Sistema de
Gestão do Atuação Responsável 3ª Edição
31 - Corpus Christi

PRÓXIMOS CURSOS COM INSCRIÇÕES ABERTAS
09 e 10/05 – Auditor Líder Sassmaq Rodoviário 3ª Edição
14/05 – Atualizações da Legislação do Transporte de Produtos Perigosos (Camaçari/BA)
15/05 – Atualizações da Legislação do Transporte de Produtos Perigosos (Recife/PE)
21 e 22/05 – Formação de Auditor Interno do Sassmaq Rodoviário 3ª Edição (Camaçari/BA)
22/05 – Capacitação em Petroquímica
23 e 24/05 – Formação de Auditor Interno do Sassmaq Rodoviário 3ª Edição (Recife/PE)
25/05 – Formação de Auditores Internos do Sistema de Gestão do Atuação Responsável – Organismos
Certificadores
28 e 29/05 – Formação de Auditor Interno do Sassmaq Rodoviário 3ª Edição
29 e 30/05 – Formação de Auditores Internos do Sistema de Gestão do Atuação Responsável

06 a 07/06 – Análise de Riscos de Processos Industriais
18/06 – Atualização da Legislação do Transporte Terrestre de Produtos Perigosos
26/06 – Novos Indicadores de Segurança de Processo

AGENDA DE REUNIÕES DAS COMISSÕES
Reuniões programadas nos dias 9 a 14 de maio:
09 de maio
09h00 – Comissão Temática de Imagem e Comunicação
11 de maio
09h30 – Comissão Setorial de Silicones
14 de maio
10h00 – Comissão Setorial de Tratamento e Saneamento de Água

Confira a grade completa de cursos em https://abiquim.org.br/cursos
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